Financieel verantwoordingsverslag

JMA heeft, als kleine vereniging, weinig financiële middelen tot haar directe beschikking.
Hierdoor is in de afgelopen jaren onvermijdelijk een financieel tekort ontstaan op de
begrotingen. Dit tekort werd bewust genomen door de afgelopen besturen om JMA te blijven
stimuleren. Dat besluit werd genomen met het feit dat de reserves van JMA rooskleurig uit
zag.
Desondanks zag het huidig bestuur in dat die trend niet door kon gaan. Hierbij is besloten
dat het verlies geminimaliseerd moest worden en indien mogelijk ook sluitend. De begroting
van het bestuursjaar 2014-2015 is met een positief verschil afgesloten. We voorspellen dat
dit voor het financieel jaar 2015 ook zal gelden. Hierbij steven we af op een positief
overschot van €1.500.
In het afgelopen bestuursjaar waren de reiskosten de grootste uitgaven. Zoals eerder
vermeld is JMA@School omgevormd tot team The Green School, met de bijbehorende
budget. Daarnaast heeft JMA het NJMO fonds nogmaals tot haar beschikking gehad, ditmaal
voor de Festival Tour Fashion for the Future.
De Festival Tour is binnen de budget gebleven. Hiervoor onze dank aan onze sponsor RE5,
voor hun geweldige bijdrage aan de campagne. Bij de evaluatie van de Festival Tour werd
het impact goed belicht. Hieruit concluderen dat een aantal stappen ondernomen kunnen
worden om het impact te vergroten en hierbij toch binnen budget te blijven. Het bestuur
neemt dit mee bij het indienen van een nieuwe aanvraag.
De Underwear Run was een financiële tegenvaller. Hierbij vielen de kosten lager uit,
vanwege geweldige samenwerking met A-dam Underwear. We danken voor hun geweldige
bijdrage en creativiteit voor het ontwikkelen en versterken van de campagne. Desondanks
maatregelen om kosten te dempen, viel het enorm uit. Dit kwam door een verkeersongeluk
met het busje dat werd gehuurd. De kosten hiervan zijn €1.400. Het is niet gedekt vanuit de
vereniging, maar vanuit de financiën van JMA algemene medewerker. Voor aankomende
editie blijven een kleine eigen bijdrage van de deelnemers overeind. Er zijn positieve
ervaringen met zo’n eigen bijdrage. Het heeft €388,38 opgeleverd, waarbij 8% werd betaald
aan www.geef.nl voor het gebruik maken van hun systeem. Momenteel zijn we opties aan
het verkennen voor een betere betaalmogelijkheid.
Zoals eerder vermeld was Earth Day een financiële tegenvaller. Het fonds werd niet
toegezegd, ondanks dat de uitgaven al werden gemaakt. Hierbij gaat het om en nabij €500.
Een kleine financiële meevaller is het wegvallen van de server kosten van de website voor
volgend jaar, vanwege moeilijkheden tussen XS4ALL en de Amerikaanse partners. Als
excuus verviel XS4ALL onze kosten doordat onze website voor enkele dagen offline ging.
Uiteindelijk kunnen we concluderen, met het budgetoverzicht, dat het afgelopen bestuursjaar
uitermate goed is verlopen op financieel gebied.

